
____________________________ 
 50/50/6931: تاريخ پذيرش1396      /50/50 :تاريخ دريافت

ـ پژوهشی، شمارة   6931، زمستان چهارمفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

 

 شناختیزبانبررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر 
 

 (، نویسنده مسئولایران مشهد،دبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، )دانشیار زبان و ا سید جواد مرتضایی

gmortezaie@ferdowsi.um.ac.ir 

 (ایران مشهد،، دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فارسی )استادیار  یفرزاد قائم

ghaemi-f@ferdowsi.um.ac.ir 

 (، نیشابور، ایراندانشگاه نیشابور زبان و ادبیات فارسی مقدم )استادیار یداوود عمارت

demarati@gmail.com 

  (ایران مشهد،، المللپردیس بین ن و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی،کاظمی )دانشجوی دکتری زبا رضاغلام

kazemi_fanni@yahoo.com 

 چکیده

 ةواقعــدر هــر  واســ   یارتبـــا  یانشـــانه یهـــانظـاماز  یکـــی ،زبــان یانشــانهظــام ن

ــا  ــه ،یارتب ـــانـظام از یامجموع ـــارمزگـاناز  ،یانشــانه یه ـــ یه ـــم مـنط  ، یمـختل

متفــاوت بــا هــع در تعامــ  هســتند   یزان برجســت یــبــا م ،یشــنا تییبــایزو  یاجتمــاع

در ارتبـا  باشـد و   یـد  یانشـانهاز عناصـر  یکـیممکـ  اسـ  نیـز  یزبـان یواحدها

ــان  ــه رمزگ ــته ب ـــوانبس ـــد یفرا  ــد   ش ــو ه ــا  ةواقع ـــیدر  ،یارتب ـــطو   یک از س

ــرار گ ،یلفظــ ــان در ـردیــمــورد اســتفاد  ق ــ   یکــی از ایــ  واحــدهای رمزگــانیر زب  قال

ــدیعی ــنع  ب ــه  ص ــامب ــام  ن ــاهر ایه ــظ ــودیم ــامیا  ش ــا   ه ــ  ا تل ــاز م  از دیرب

ــود  اســ   شناســیزبان ةحــوز نظرانصــاح  ــاگون یهاهیــو نظرو بلاغــ  ادبــی ب  یگون

ــار  یادر  ــا وجــودوجــود دارد ب ــ  ؛ ب ــهآن، ای گــامی اســ ،  ســتهیباکــه شایســته و  گون

 یهاو یشــبــدیعی و بازنمــاییر  ةم ولــدلالــ  در ایــ   ةویشــ آشــکارگریردر ــور جهــ  

و بیشــتر بــه یــادکرد  آن براســان نا ودآگــا  بشــری، برداشــته نشــد  اســ  یرریکارگبــه

در ایـ  م الـه   انـد، بسـند  کرد ییهاشـاهدماا همـرا  ککـر و سـط ی، بـه تعریفی ی انه

 یشــنا تییبــایزبــا رمزگــان  یانشــانه یهــانظامیکــی از  عنوانبــهجای ــا  صــنع  ایهــام 

برقـراری ارتبـا  و نیـز چ ـون یر دلالـ   ةویشـو در ادامـه بـه چیسـتیر  گرددیمبررسی 

    شودیم، پردا ته یشناسنشانهعلع  ةحوزلفظ بر معنا، در 

 شنا تیزیبایی، هنجارفرازی، شناسینشانهبدیع، ایهام،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 بـه کـه اسـ  علمـی ،ادبیـات بـا مـرتب  اصـلی هـایشـا ه از یکـی عنـوانبه ،بدیع علع

 کــه آوردیمــ میــان بــه ســخ  صــنایعی از و پــردازدمی ادبــی آثــار یرشــنا تییبــایز مباحــ 

 کــه گونــههمان  دگــردمــی اثــر آن آراســت ی موجــ ر ادبــی، اثــر یــ  در هــاآن یریکارگبــه

ــای ــنا   معیاره ــایز ش ــر ییب ــی اث ــا ادب ــدن ی زیجا ب ــه یادور  ش ــاب ــر ةدور یج  و دی 

ــه ایاندیشــه ــر دی ــر ةشــیاند جایب ــدمی تغیی ــاز وردر ،کن ــدیعی صــنایع کــاربرد ب ــو  و ب  ن

ــاآن ــز ه ــه ،نی ــه عنوانب ــای و هاآرای ــایز معیاره ـــنا تییب ـــر یش ــی، اث ــار ادب ــر دچ  و تغیی

 صـنایعی بـه کـردیرو میـان کـه داشـ  اکعـان نکتـه ایـ  بـه تـوانیم پس ؛شودمی ت ولاتی

 ینــیبجهــان نــو  و زمــانی ةبرهــ آن اجتمــاعی و تــاریخی شــرای  بــا عصــر هــر در  ــا 

ــر حــاکع ــادار یارابطــه ،دور  آن نویســندگان ب ــه  دارد وجــود معن ــا  عنوانب ــی در ،ما  دوران

ـــژادتـرک هــایحکوم  کــه ــه تنهــا ح ی ــ  در ن ــهمــه ةطریســ حفــظ منظورب  ، ــود ةجانب

 ایهـام، ونچـ صـنایعی ،ورزیدنـدمی تعصـ  سـخ  آن بـه و کشـیدند میـان بـه را دیـ  پای

 گـرددمـی مشـاهد  مـککور، عصـر نویسـندگان آثـار ةکـریپ در فراوانـیبه غیر  و تناس ایهام

  یـد لبـان بـه چـه اسـتبداد، کــه عــصری هــر در زیـرا ،اسـ  پکیرفته یامر مسئله ای  و

ــه چــه و حــافظ( )عصــر  یند آفـــز یرشــد جامعــه در ،پهلــوی( )عصــر  سیاســ کســوت ب

ــرد،  ـــودبـه  بیشــتری کــاربرد اســ ، غیرصــری  و مــبهع یاشــاکله دارای کــه صــنایعی گی

  یاف   واهد

ــد ــور یب ــژوه  ،منظ ــی ر پ ــ  رو پ ــه نخس ــمفهوم ب ــنع  یشناس ــدیعیر ص ــامیا ب  و ه

ــاییر ةســیطر ــهپردا آن معن ــر ارزش و  ت ــ یبررســ را آن یشــنا تییبایز و یهن ــدکیم  در و ن

 رمزگــانر چــارچو  در آن واکــاویر بــه صــنع ، ایــ  معنــاییر هنجــارفرازیر اثبــات بــا ادامــه،

تـککر ایـ  نکتـه رـروری اسـ  در پایـان ایـ  بخـ  از پـژوه ،   پـردازدیم شنا تینشانه

ــه ــ ر  ک ــوان  نخس ــ  در   ــ  مخا  ــ  اس ــممک ــی ر رو ةم ال ــا  در پ ــان انفص ، احس

بــار معــانی ( کنــد، امــا ح ی ــ  ایــ  اســ  کــه گیرینتیجــهمطالــ  بخــ  نهــایی )ب ــ  و 

ــ   ــ  را حــادگ گــردد و اگــر در  ــوان  ســطور شــد ارائهمطال ــ  حال ، ممکــ  اســ  ای
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کهنــی قــرار دهــیع، فهــع و پیوســت یر مطالــ ، حاصــ   ةزمینــپی بخــ  مــککور، ایهــام را 

  آیدمی

 مسئله بیان. 1. 1

ــوز نظرانصــاح  ــ ، ةح ــام بلاغ ــه از را ایه ــه جمل ــویر هایآرای ــع معن ــدیع عل ــر ،ب  کک

ــدکرد  ــدمی لفـــظی ، ــود اصـــطلا  در و ان ــی دو حامــ  نخســ  کــه دانن ــا ح ی ــی معن  ی

 بـر حـاکع  ـا  شـرای  و اسـتعما  کاـرت اثـر بـر هـاآن از یکـی کـه مختلـم یـا مجازی

 از دور معنـی ،دی ـر سـویی از و روشـ  آن بـر لفـظ دلالـ  و باشـد نزدیـ  فهـع به سخ ،

ــود    فهــع ــ  و]ب ــر لفــظ دلال ـــراد ،حــا  یع در و پنهــان آن ب ـــ صود و م ــتکلع م  باشــد م

ـــ  ) ـــی ن ـــ ،قزوین ـــایب ـــا کتمـــان ةویشـــ  (2/39  ،   6121 ،حمـــوی ؛1/929، ت  و معن

 نویسـند   بـع و فطـرت همیـاری و نا ودآگـا  رـمیر بـا کـه آنجـایی تـا گفتاری پوشیپرد 

 و شــود نــزدی   ودآگـاهی وادی بــه هــرچه و اسـ  مطبـو  و ایـپو ،بـایز ،اس  همرا 

  گرددیم نامأنون و رو بـی و ایـستا ،آید گرفتار تکلم و نشان و نام بند و قید در

 از  یبـ در لفـظ اربردکـ مسـئلة م الـه، نظـر مـورد ب ـ م بــا مــرتب  مـباح  جمله از

ــ  ــ معناســ  ی ــته از هک ــا  م ــ  گکش ـــه ،عالمــان ا تل ـــود  انیاصـــول ژ یوب  و اســ  ب

ــنظر ــاگون یهاهی ــار  یا در یگون ــود ب ــ) دارد وج ــ    ن ــ  ی -616   ، 6911 ،ینیحس

ـــا در ؛(613 ـــم  ی ـــد همچـــون یگروهـــ ،انی  مظفـــر و (91 ،   6143) ی راســـان آ ون

ـــغری،) ــــامم را آن (94-23،    6911  اص ــــمرد   کن ـــ و اندش ـــرید یگروه ـــز    نی

ــدرفتهیپک ــه از ،ان ــد در جمل ــ الراف ــعیف ــو  عل ــار  یا در الاص ــ  ب ــو  ب  ــایز و مبس  ییب

 ینیحسـ نـ  ) اسـ  آمـد  شـماربه ممکـ  و شـد واقع یامــر ،مسـئله  یـا و دارد وجـود

  (611-616 ،تایب ،یستانیس

  یـکـدام نکـهیا و یکـدی ر بـا هـاآن ارتبـا  و م تـوا و صـورت یـا معنـی و لفظ مسئلة

ــ  در ـــر  ل ــی اث ــرمهع ن ــ  ادب ـــرباز از ،داشــته یت ــان در دی ــدی  می ــورد منت   و ب ــ  م

ــه کــه هســتند نیــز کســانی نیــز، غربــی نظرانصــاح  میــان در  اســ  گرفتــه قــرار انت ــاد  ب

ــ ــانهع ةمطالع ــظ زم ــی و لف ــه معن ــ  ةویشــ عنوانب ــار بررســی و ت  ی ــ آث ــدپردا ته یادب  ؛ان
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ــه ــی عنوانب ــری  از یک ــه بهت ــوانمی ،هانمون ــ ت ــی  هب ــدم  لوس ــا تارگرایی روش و 6گل  س

  کرد اشار  او تکوینی

ــان یهانشـــانه ســو، دی ــر از ــز یزب  یکاربردهــا و یدگـیــچیپ تلمـمـخــ و ـطــس در نی

ـــت   ــغ و یاللـفظ ـــظت   ری ــه ،یاللف ــ ب ــوع یهاو یش ــ  در یمتن ــا تعام ـــانـشانه ب  یه

 هــر تـــعام  ةویشـــ و یبرجســت  زانیــم  ابـــدییمـ بـــروز ،مختلــم یهــارمزگان در  ــرید

 در ،آن هـد  و یارتبـا  ةواقعـ نـو  بـه بسـته ،یرزبانیغــ و یزبــان یهانشـانه  یـا از  ی

 یزبــان یهانشـانه  اســ مــمک  ،یارتبــا  ةواقعـ  یــ در  شـودیمــ  یـیتع  ــا  رمزگـان

ــرفاً ـــانه ص ـــ یهانش ـــار در یکـمک ـــرید کن ـــانـشانه   ــا  یه ــند یارتب ــ در و باش  ةواقع

ـــبا  ــر،ید یارت ـــته برجســـته ین شــ   ـــا و باشـــد داش ــه ،هانشــانه ریس ــت و منظورب  و  ی

  شوند کـارگـرفتهبه هاآن  یتسه

 از یرزبـــانیغ و یزبـــان یانشـــانه عناصـــر ،یارتبـــا  ةواقعــــ هــــر در کــــه آنجـــا زا

ـــارمزگان ـــتفاوت یه ــه م ــاوت یهانســب  ب ـــود متف ــ  ةن ــو ،دارد وج ــانه تعام ــه هانش  ب

 و یبرجسـت  سـو ی از یارتبـا  ةواقعـ نـو  ؛شـودیمـ منجـر یمتفـاوت یریتفسـ یهاتجربه

ــا از کــدام هــر عناصــر ةســلط ـــانظام  ی ــع را یانشـــانه یه ــ رق ــدیم   ــرید یســو از و زن

ــد ییتع ــاهم ةکنن ـــارمزگان  ی ـــ  ییه ــه اس ــا در ک ـــه  ی ـــوان واقـع ــ یفرا  ــودیم  و ش

  ابندییم وقو  ،آن باف  در هانشانه

 پژوهش اهمیت و ضرورت. ۲. 1

ــتر ــان بیش ــنجانسخ  و ادیب ــر ،س ــ  ب ــه ای ــا  نکت ــر اتف ــد نظ ــه دارن ــام ک ــی از  ،ایه یک

 کـه گونـهآن ،همـه ایـ  ادر ـور توجـه اسـ ؛ بـ شناسـیزیباییش ردهای بلـاغی بـا ارزش 

 آشـکارگری و شناسـایی بـرای در ـور و شایسـته تلاشـی اسـ ، بـدیعی صـنع  ای  ةبایست

 چنــداننه شــواهدی ککــر بــا ســط ی و واحــد ریفیاـتعــ کردیــاد بــه بیشــتر و اندنداشــته آن

 نظـام ایشـیو  و کاوانـهژر  دیـدی بـا ایهـام بررسـی ،روایـ  از و انـدکرد  بسـند  دلچس 

  نمایدمـی رروری و مهع تریافته

                                                           
1. Lucien Goldman 
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 ـ ریــد انیــم در را ایهــام بــدیعیر صــنع  رفــ ، اشــار  نیــز یــ ا از پــی  کــه  ورهمــان

 کــه آورندمـــی حســا  بــه ظریــم و دقیــ  صــنعتی و برشــمرد والــا  و ارزشــمند ،هاآرایـــه

 فهـع و  یـتأو در ،دی ـر سـوی از و اسـ  رمزآمیـز سـخنان در بـزر  یم ملـ سـوـ ی از

 یایـزوا تـا اسـ  آن بـر تلـاش گفتـار  یـا در ،بنـابرای  ؛کارگشاسـ  و مـثثر ،هاآن درس 

 قــرار بررســی مــورد ،یشــنا تنشانه رمزگــان منظــر از معنــا و لفــظ ارتبــا  مــبهع و مختلــم

  گیرد

 پژوهش ةپیشین .3. 1

ایهـام، سـوای آثـار بزرگـان بلاغـ  کـه ایـ  فـ  را در کنـار  صو  صنع  بـدیعیر  در

تــاکنون ، انــدنمود بررســی در چــارچو  تعــاریم تکــراری و ســط ی  ،دی ــر فنــون بــدیعی

ــه  ــ ؛ البت ــه اس ــورت نتکیرفت ــوینی ص ــرد ن ــی  رویک ــتای چن ــوجهی در راس ــ  ت ــاش قاب تل

ایهـام در بـدیع ن ـاهی نـو بـه »بـا عنـوان  ایم الـه( در 6932چنـاری ) ةملاحظـکوش  قاب  

ــ در( 6911، م ســنی )«فارســی ــهایهــام و دگرســازی » ةم ال ، آقاحســینی «دســتوری هایم ول

ـــ( در 6911و جمــالی ) ــر از ایهــام» ةم ال ــ  تأمــ  در مســیر  هــاییگام ،«فرات ارزشــمند و قاب

 دستیابی به هد  مککور اس   

 پژوهشنظری  مبانی. ۲

 یــا دوگــانه را سـخ  کـه سـ چندبُعـدی و یـا چنـدوجهی  یهاهیـآرا از ،ایهام صنع 

ــدمی چـــندگانه ــ  ؛کن ــا صــنع ، ای ــاییر دوگــان یر از بر اســته ی ــا «واژ » معن  از بر اســته ی

 نیـاز کنـد،یم توصـیم را متـون ،ادبـی م  ـ  یـا دسـتورنویس وقتـی  اس  «جمله سا تار»

 را دارهــامیا یهــا یب و هاجملــه زیــرا ،بن ــرد یبیشــتر تأمــ  و درنــ  بــا هابــدان تــا اســ 

 ســا تار و هــاواژ  ،غیرادبــی متــون در  کــرد توصــیم ادبــی متــون دی ــر همچــون تــواننمی

ـــنها ،جملــه هــر ـــوصیم یـــ  ت ــو  یــ  هــاواژ  و دارنــد دســتوری ت  یــ  و مشــخ  ن

بـی  از  یـا شـودمی  وانـد  نـهادوگ صـورت بـه هـامیا بـا کـه سـخنی اما ،دارنـد ویژ  ن  

ــ  ــی ی ــر آن از معن ــد،می ب ــدنمی همیشــه آی ــ  توان ــا تار ی ــتور س ــهی یردس ــدار و  ان  پای

ــته ــد داش ــیار و باش ــکار بس ـــ  آش ـــه اس ـــهام، ک ــه ای ــتوری هایم ول ــون را آن دس  دگرگ
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بــه قلــع ســیدجواد مرتاــایی، ایــ  تنــو  در بیــان معنــا و بــدیع از بلاغــ  کتــا    ســازدمی

ــه کمــ  صــنع  ایهــام م صــود ــهبه ، را ب ــاوی  ایهــام  یاگون مفصــ  و جــامع در قالــ  عن

ــدمعنایی، ایهــام  ــهچن ــ  شــر  داد  اســ  )و ایهــام ســا تاری،  ی وانچندگان مرتاــایی،  ن

6931    ،619-611 ) 

ـــع، در ــــان در واق ــــ زب ـــان  ـــودر ،یادب ـــد در و دارد  یمورـــوع زب ـــا ، فرآین  ارتب

 مـورد زبـان یـ زیف و صـورت ،زبـان  یـا در  باشدیمــ امیـپ  ـود یسوبه امیپ یریگجه 

ـــوجه ــ  ت ــو  و اس ــ  و مور ـــه مخا  ـــتبار ب ــوع اع ــان  یمور ــ  در ،زب ــد مرات  یبع

ـــرار  یاهـــم ــ ق ــدیگیم ــان در ؛رن ــ زب ــان بر لــا  ،یادب ــه» ،یعلمــ زب ــت  چ ون  مهــع «گف

 «!گـفت  چه» نه ،اس 

 شناسینشانهنظام  در لفظ و معنی جایگاه بررسی .1. ۲

 ةهمــ یبررســ علــع» را یشناســـنشـانه جــامع، تعریفــی قالــ  در( 1،    6311) 6اکـــو

 ةمطالعــ مــورد ةحــوز م،یــتعر  یــا حســ  بــر   وانــدیمــ «یارتبــا  یهافرآینــد

  بـــ  نجـــا،یا در ارتبـــا   شــودیمــ شــام  را یانســان ارتبــا  مــوارد یتمــام ،یشناســنشانه

 ارتبــا  ةجنبــ دو هـر ةرنـدیدربرگ بلکـه ،ردیـگینمـ قـرار دلالـ  بـا ت اب  در اکو، برداش 

  اس  دلال  و

 ،شــودیمــ انیـنما ییهاعاررـه  کشـ بـه هکـ نا ودآگـا  در موجـود رمزگـونر  یماام

ــان یانشــانه یواحــدها همچــون درســـ  ــام از زب ــه ینظ ــعب ــتهیپه ــود  بر ــوردار وس  و ب

 هاســ عارره ایــ هــادا   یــا ةمجموعــ  وانـدن و آورنــدیمــ دیــپد را هـــادا  از یاشــبکه

ـــا هکـــ ـــد از  ســـازدیمـــ رهنمـــون ،فـــرد نا ودآگـــا  ییشـــارمزگ ســــویبه را م  دگا ی

ــاه و لمــاتک سا تارشناســانه، ــ  یراســتا در ،هــاآن از بر اســته عیمف ــ ت اب ــا ینیهمنشــ ای  ب

 نظــام یــ  از یامجموعــه دا ــ  در تشــانیموجود و افتــهی  یــهو هکــ اســ   ــرید لمــاتک

 نشـانه و اسـ  نشـانه وجــود یاســاس رکـ  ،دلالـ   اسـ  میـتعر و  ییتب قاب  ،منـسجع

                                                           
1. Umberto Eco 
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ــر ییهاجنبــه از ،یکســـ نظـــر از کـــه اســـ  یـزیــچ آن هـــر»  «دارد دلالــ   ــرید زیــچ ب

   ( 21،    6311، 6)کلارک

 از هکـبل ، ـوی  جـز یزیـچ بــه دلالـ  را  از نــه را  ــود یمعـان ،ادبـی زبـان هکنیا

 برابـر در را تـو در تـو هـایدلال  از یجهـان ،آوردمـی فـراهع  ی ــو  ــودر بـه دلال  را 

 یراهـ آن،  ـرید ةپدیـد بـا جهـان  یـا ةپدیـد هـر گزینشـی پیوند هک گشایدمی  وانند  دید

 بــر  واننــد  ی«انتظارهــا افــ » از واقــع در هکــ ییمـــعنا ؛اســـ  جـــداگانه ییمعنــا ســویبه

ـــزدمی ـــ  )  ی ـــدی، ن ـــ  در  (131-136،    6912 احم ـــ ح ی  ـــکیریتأوی  ةم ول  پ

ــادب ــیهیئ در و اتی ــام، ،ترفشــرد  ت ــ در ایه ــه  یهم ـــروز نکت ــرد  ب ـــه معطــو  و ک ــا ب   ی

ــواقع ــا امـــا ،نباشــند م ــدود آمــد دســ به ینامعــ گــا  بســاچـــه و اســ   ی ـــعان  ی  یم

ـــرانجام ــ  در س ــا هیئ ــا یمعن ــو ،یینه ــدمی م  ــکی  گردن  در (93،    6312) 2وی وتس

ــ دوم بخــ  ــر» ةم ال ــدبی صــو   در «واژ  و تفک ــان  قی ــانی واژگ ــدی مع ــدمیو بن  :گوی

 « ایستا نه هستند پویا یواحدهای ،واژگان معانی»

ــاز ــا ی نی ــان، ارتب ــع در گفتم ــان واق ــنا تی اس ــکی  دستورش ــدمی را تش ــکا ؛ده  در ل

ــارچو  ــنا تی، چ ــان دستورش ــزی و واژگ ــتور، چی ــز دس ــکاریر ج ــاهیع رمزگ ــمر مف  مختل

ــه ــی دستورشــنا تی، چــارچو  در»  نیســ  تجرب ــ در معن  عملکــرد حاصــ  نخســ  ةوهل

 و نمایـدمی ت میـ  موقعیـ  یـ  مفهـومیر م تـوای بـر گوینـد  کـه اسـ  تفسیری و که 

 نیـاز بـه توجـه بـا گونـاگون، هایشـیو  بـه موقعیـ  یـ  تفسیر و ت لی  در گویند  تواناییر

 ( 19،    2449، 9)هماوند «پوشدمی عم  ةجام ،گفتمان ارتبا ی

 مشـترک وجـه فردبنیـاد،رویکـرد   ـوا  و آن بنیـاداجتمـا  رویکـرد قالـ  در  وا  معنا،

ــة ــا هم ــع رویکرده ــرد از اع ــایحوز  رویک ــو   ه ــهمرب ــان، ب ــیزبان زب ــنا تی شناس  و ش

 نـــظام و اتیــادب نظــام انیـم تفــاوت بـــه توجـه بــااز دی ـر ســو،   اســ  زبــان شناسـیرروان

 یعنـی ؛دارد تفـاوت یزبـان یمعنـا بـا نـا وا  وا  زیـن ادبـی معنـای کـه رف یپـک دیـبا زبان

  آوردمی فراهع یادب یمعنا برای ایماد  تنها ،یزبان یمعنا

                                                           
1. Clarke 

2. Vygotsky 

3. Hamavand 
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 نـد یگو یعنـی اسـ ؛ یمعنـ بـر دلالـ  لفـظ کـارر زبـان، منـدنظامدر قامون و سا تمان 

، سـدینویمـ ایـ کنـدیمـ ادا اوسـ  کهـ  در کـه یمفهـوم ةنشـان عنوانبه را یلفظ سند ینو ای

  اوردیــب کهــ  در را مفهــوم همــان ،نشــانه آن یرو از،  واننــد  ایــ شــنوند  کــهآن قصــد بــه

 بـود  یاولـ کهـ  در آنچـه مطـاب ر و معـاد  درسـ  ،گـکردیمـ یدومـ کهـ ر بـه آنچـه اگر

 از یاصـل م صـودر یعنـی ،هسـ  ین صـ نشـانه در کـه شـد معت ـد دیـبا ناچـار ،نباشـد اس 

ــ حاصــ  آن ــودینم ــار و ش ــبا ناچ ــ در دی ــ یپ ــان افت ری ــرید ةنش ــود ی  ــارچو   ب و در چ

ــانی، ــا زب ( 221،    6916ناتــ   ــانلری،  نــ  ) کلمــات یمــاریب و یپژمردگــ ه،صــین   ی

 ،اســ  متفــاوت کاملــاً اتیــادب مــورد در مســئله  یــا در جای ــا  م ابــ ،  شــودیمــ  وانــد 

ــرا ــی زی ــو ر از یک ــا وج ــانر زریتم ــادب زب ــان از اتی ــاد زب ــاتریترک ،یع ــد ب ــ  آن عیب  در  اس

  ریــترک قواعــدر یعنــی ،یکلــام ایــ ین ــو قواعــدر کــه دارد وجــود یاریبســ یهــاامیپ ،اتیــادب

   بردیم  یب از زبان در را واژگان

 ییمعنــا دریــجد یواـم تــ متوجــه را مخا ــ  ،ییمعنــا رمزگــانر از فــرارفت  ایــ شکســت »

 اعتبـار  یـا بـه و رودیمـ فراتـر یاقاعـد  هـر از ،ناآگاهانـه ایـ آگاهانـه ،یادبـ زبـان  کندیم

 شـعر و  وانـد زبـان مـداوم ان لـا ر و زبـان اقتـدارر از زیـگر یمعنـا بـه را اتیادب بتوان دیشا

 (211 ،   6914 ،یاحمد)  «شمار یب یمعناها به معنا  ی از گکر را

ــادب ــدگیآفر در اتـی ــ  از ینن ــه دلال ــه چندگان ــه از ک ــایی جمل ــایتوان ــی ب ه ــان یع  زب

ــ  ــر  ،اس ــی به ــدم ــه و جوی ــامیا ب ــدمی ه ــوانمی  رس ــ  ت ــر گف ــامیا ه ــ  یدارا یه  دلال

  س ین امهیا متام  ایچندگانه دلال  هر یول ،اس  چندگانه

ــاب »  ــا مط ــانی ب ــد تری بنی ـــا تارگرا شناســیزبان ةقاع ــهآن، س ــه گون  را آن ســـوسور ک

 بـی  تــمایز را  از زبــان در معنـا ،پـکیرف  عینـاً  ـود ةنظریـ در نیـز لاکــان و کـرد تـبیی 

 زیـچ  یـ یزبـان یتل ـ در زبـان ؛کلمـات کاتـی کیفیـات را  از نـه و شـودمی ایجـاد هانشانه

 یدومــ در و دانــ   ــدم  در اســ  یابــزار یاولــ در : ــرید زیــچ یادبــ یتل ــ در و اســ 

   (61 ،   6914 ،شنانح )  «هنر یبرا یعنی ،ینندگیآفر یبرا ایماد 

ــی متمــایز، همــوار   ــر ادب ــ ر ازدر یــ  اث ـــه هـــانـشانه  ی ـــصو ب  از زیان ا ی ـــ یریت

ــ انت ــا  اســ ، مهـــع ارتبـــا  نـــو  ـ یــا در آنچـــه ؛عیرســیمــ  یــواقع ــ ةتجرب  و یدرون
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 ةتجربــ انت ــا  در یزبـــان یهانشــانه رســانریاریــ ،یارتبــا  یهانشــانه ریســا و اســ  یفــرد

  هستند یشـنا تییبایز احسانر و درون

 ایهام بدیعیِ صنعت .۲. ۲

 معنـا ةگسـتر بـا هکـ ع اسـ یدر دانـ  بـد صـنایع  یاربردترکـاز پر یکـی ،هیتور یا ایهام

ــامیا ســروکار دارد  ســخ  در ـــه ه ـــع )ب ــدن(کاف گمــان و وه ــ ن ــتور ای  در و دنی)پوشــان هی

ــه ،(گفت ســخ  پــرد  ــتعب از شــیری  ایگون  آورد  ایواژ  ،کلــام در هکــ ســانبدی  اســ ؛ ری

 ی ـرید و اسـ  ارکآشـ آن بـر لفـظ دلالـ  هکـ یـ نزد یکـی باشـد: معنا دو یدارا هک شود

 نهــان، ایقرینــهواســطة به سند ینـــو ایــ ند یگـــو  اســـ  پنهــان آن بــر لفــظ دلالــ  کــه دور

 نخسـتی  در کـه وریبه ،بتوشـاند یـ نزد یمعنـا بـا را آن امـا نــد،ک قــصد را دور یمـعنا

ــورد ــنوند  ،بر  ــ ش ــد ، ای ــت م صــود را آن  وانن ــدارد لعکم ــ  ) پن ــو ن  ،   6121 ،یحم

ــــیو ی ؛14 ــــو ، ؛612 ،   6126 ،س ــــامی  (191-199 و 263-261 ،   2444 مطل  اس

ــتخ همچــون دی ــری ـــ هیــوجت و غالطــهم ابهــام،  ،ی ــر زین  امــا ،اســ  شــد  ا لــا هــام یا ب

   دارد هاییتفاوت هـامیا با طلاحاتصا  یا هک اس  آن ص ی 

تعریفـی جـامع و مـانع از ایهـام نبـود، بلکـه هـد  بیـان  ةارائـآنچه در بالا آمد، به قصـد 

ــات و آرا ــورد ینظری ــنع  م ــو  ص ــت ان در ص ــاگون گکش ــ   گون ــ ؛ در ی ــ  اس ب 

 :  ساد  و در قال  تعریفی کام  باید گف  که ایهام بندیجمع

ــه » ــ  از اینک ــارت اس ــا  ایواژ عب ــ  معن ــی  از ی ــه ب ــد ک ــت  بیای ــد، در م ــته باش داش

معنایی مشهور و زبانزد و معنـا و یـا معـانیر نـه چنـدان آشـنا و مشـهور  گـا  تنهـا معنـای نـه 

چندان آشنا و مشهور از آن واژ ، گـا  هـر دو معنـا و گـا  بـی  از دو معنـا مـد نظـر گوینـد  

 (611،    6931)مرتاایی،   «اس 

ــندگان و ب ــاعران و نویس ــه ش ــورد توج ــاز م ــنع  از دیرب ــ  ص ــ   ای ــود  اس ــاغیون ب ل

ــو ــدود (6121) یحم ــارمی  ح ــا کاز  چه ــو ت ـــه را  ی  ــا ب ـــورو   ی ـــتصا  م  ا 

 و  یارزشــمندتر را هیتـــور او  اســـ  رد کــ ادیــ آن یبــرا فراوانــی شـــعری شـــواهد و داد 

ــر ــون  یبرت ــ ران  و اد  فن ــر  زیس ــماردیمب ــ ش ــر هک ــ ه ــوان را سک ــ ت ــه یدسترس  آن ب

 شـاهد صـدها بـا همـرا  را یتــوجه قــاب  حــجع ،یمـدن  انسـیدعلی ،گونه یهم  س ین
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ــا   ــارما ــتور ةدرب ـــ هی ــی    ن اردیم ـــ اشتههمچن ـــست لی یهان ـــیز م ـــا  در ن ـــامیا ب  ه

  (6336  ،یام خیش ن  ) اس  شد  میتأل

 بــارر بـر آن، از اسـتفاد  بــا و شـاعر اسـ  یعمــد معمولـاً شـعر در هــام،یا بـروز و ظهـور

 اکاـرر در هـامیا رسـدمی نظـربـه  بـردمیبالـا  را شـعر یهنـر ارزشر و افزایـدمی شـعر ییمعنا

 زیـن ل ـا   یـا از و گیـردمیبـر  در زیـن را    ه ویتشـب ،اسـتعار  رریـنظ تصـاویری ،یادب متونر

ــا ــ ر ب ــه دلال ــو ر از چندگان ــنا تیزبان ن ــاوت ش ــرا دارد، تف ــ ر زی ــه دلال ــو  از چندگان  ن

  یــا و اســ  واحــد ســا  ر ایــ واژ   یــ از یچنــد معنــ ایــ دو برداشــ ر آن، شــنا تیزبان

  دارد یروشن یزبان عل ر چندگانه، برداش ر

ــام ملفــو  ــی ،کل ـــاید اســـاسی را ســخ  یعن ــری مهعتری  و ب ــزار انت ــا  اندیشــه و  ت اب

 وا اپوکـت بــه را انــسان  یـا  و کهـ  ،هـامیا دانسـ   انسـان بینیجهـانرک  اصلی ظهـور 

 ایـ   داردمـیوا  تلـاش بـه ،نـد یگوسـخ   نظـر مـورد یمعنـا اف یدر یبرا را آن و داردیم

ــ  ــ حال ــاً ،یروان ــکاک و ســخ   یجــکاب باعــ  عموم ــ الت ــان و شــودیم یادب ــد  یزم   وانن

م صـود   باشـد آگـا  عبـارات و هـاواژ  مختلـم یمعـان از هکـ ابـدیدر را هامیا ةآرای تواندیم

 نفسـهفی، کـه باشـد معنـایی ةرسـانند و پیـامی بیـان ر کـه اســ  ســخنیاز سخ  گوینـد ، 

ــ  ـــا   ی ـــ  س ـــعنی ؛اس ــه ی ــ  ایمجموع ــنظع اس ــد و م ــه کارآم ــد فراهع ک  از آم

  اندیافته پیوند ویژ  ایگونهبه که اس  (   و ها)واژ  اجزا سازیهع و نشینیهع

 دارنــد، ســهمی ســخ  ســـا   پکیریســـامان در یــ  هــر کــه آنجــا از را اجــزا  ایـ »

ــدهای ــا تاری واح ــاز ( س ــام )س ــداد نه ن ــرای و ان ـــر ب ـــ  ه ــی ،ی ــا   ن ش ــر در   نظ

 اســ  ایشــد حسا  ســازیهع و ویــژ  پیونــدهای آمــدپی ســخ ، ةویــژ ســا    انــدگرفته

 انـدگرفته نـام ‘روابـ  ســا تاری’ کــه پیــوندهایی دارنـد، هـع بـا سـا تاری واحدهای که

 (11 ،   6914 )راست و،  «شودمی دگرگون نیز سخ  سا   ،هاآن دگرگونی با و

ــهچ ــون ی  ــان یریکارگب ــ  متعــددی  ،زب ــه عوام ــه دارد یبســت ب ــدام از  ک ــاآنهرک  ،ه

ــبا ،هــاآن انیــم واهــد داشــ  و از  یرســانامیپتـــأثیر  ـــاصی در ســـخنوری و  هنــر و  دی

ــری مهعاســتعدادهای فــردی را  ـــس و اساســی ت ــد از ســویی دی ــر، ؛تری  عامــ  دان  هرچن
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بــا  ،اسـ و شـعر  ادبیـاتدر زبـان  چندگانـه دلالـ  از ینـوع هـامیا کـه عیریپـکیمـاگرچـه 

 ( 13،    6331، 2)سو داندیم شعر یمنط  استدلا ر را هامیا ،6اکوبس ی حا  یا

ــ  ــاریفی اغل ــه تع ــام از ک ــه و ایه ــایگون ــ  در آن ه ــاغی کت ــدیع بل ــد و ق ــد  جدی  ،آم

 ماــا ، بــرای؛ شــودنمی دیــد  هــاآن میــان چنــدانی تفــاوت و اســ  یکســان و مشــابه ت ریبــاً

ــی ـــه تعریف ــایی ک ــ ، آورد  (213 ،   6919) هم ــوداری اس ـــعاریم از نم  پیـــشنیان ت

 اس :

ــوهیع و تخییــ  را ایهــام صــنع » ــه و ت ــه لغــ  در او  ةکلمــ دو  گوینــدمی توری  معنیب

 گفت سـخ  پـرد  در و داشـت پوشید  را سـخنی معنیبـه توریـه و افکنـدن وهـع و گمـان به

ــدیع اصــطلا  در و اســ  ــد لفظــی کـــه اســـ  آن ،ب ــیر دو دارای کــه بیاورن  و نزدیــ  معن

 دور معنـی بـه نزدیـ ، معنـیر از شـنوند  کـه ببرنـد کاربـه  ـوری را آن و باشد که  از دور

   « شودمی منت  

 ،بــعید یـا قریـ  معنـی ملائمـات اسـان بـر را ایهـام ،هـاکتا  از بسـیاری در ،همچنی 

،    6913 کاشـفی، واعـظ نـ  ) انـدکرد  ت سـیع مبینـه و مرشـ ه مجـرد ، ةدســت سه بـه

 ( 291 ،   6919 ت وی، ؛631 ،   6911 آهنی، ؛291-291

 گیرینتیجهو  بحث. 3

 کــه بیــاوریع مســائلی شــمار در تــوانیعمی را مفهــوم و م صــود مطلــ  ةعررــ چ ــون ی

 بـه شـود، رعایـ  کهصـورتی در و شـودمی مربـو  سـخ  م تاـایبـه ایـ ا حـ م تاـایبه

 بــود ســخ  و    » (11،    6911) عنصرالمـــعالی ةگفتـبـه  دگــردمـی افــزود  سـخ  تـأثیر

 دی ـر عبـارتیبـه ،ســخ  هــمان و گـردد تـاز  رو  ،آن شـنیدن از کـه عبارتیبه ب ویند که

 « گـردد تـیر  رو  که گفت  توان

 را یافت چندگانــه دلالــ ر اســتعداد هرچنــد ،متعــدد عیمفــاه داشــت ر صــر ر بــه ،واژ   یــ

ــ  یدارا ،باشــد داشــته ــه دلال ــ   ســ ین چندگان ــ دلال ــ ةچندگان ــا یواقع ــان تنه ــپد یزم  دی

 کـه دهدمــیروی  یوقتـ مسـئله  یـا و شـود برقـرار عیمفـاه  یبـ ی اصـ ةرابطـ که آیدمی

                                                           
1. Jacobson 

2. Soon Peng Su 
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 ،بافـ  بـه توجـه بـا بتـوان اًیـثان و ردیـگ قـراریـا غیرزبـانی زبانی  باف  در اولاً ،جمله ای واژ 

  شد قائ  آن یبرا یمع ول متعددر یمعان

 معت دنـد و نـددارن یتـوجه یزبـان بافـ ر بـه ،2فـودور و 6کتـز دـجرالـ همچـون یم   ان

ــد  ، ــا   ریورــع در جملــه هــر رریتعــاب کــه ــم از اســ  ایگزی  در آن متعــدد رریتعــاب انی

 از یمعــان سلســله  یــ ،یزبــان ســا  ر هــر کــه اســ   یــا شــاناستدلا  و یانفــراد حالــ 

  یـا  اسـ  آمـد  فرهنـ  در کـه ییمعناهـا همـان ؛ یعنـیدارد هـاواژ بـرای  شد تعیی   یپ

 معنـاایـ  بـدان امـا ،نبـود سـریم رسـانیپیام ،بـود  یـا جز اگر و اس  درس  یحد تانظریه 

ــه م ــدود هــاواژ  یمعــان کــه ســ ین ــا اگــر  باشــد ،آمــد  هــافرهن  در آنچــه ب ــاً معن  کامل

  بـود  واهـد یمنتفـ بافـ  در زبـان  ریـ لاق و پـکیریانعطـا  ،باشـد مفـرو  و مشخ 

ــ ــز ةفررــیو  یتل  ــودور و کت ــا ف ــک یصــورت در تنه ــه اســ  یرفتنیپ ــه ک ــان ب  ســط ر در زب

 در و زباننــد کــاربرد از اینمونــه ،یشــعر و یادبــ متــون امــا ،عیکنــ توجــه آن ینــوع یانتزاعــ

ــاآن ــر ،ه ــا یدارا اســ  ممکــ  واژ  ه ــغ ییمعناه ــرداً آنچــه از ری ــته منف ــو،  باشــد ،داش )س

6331    ،11 ) 

ــاغی  ــ  بل ــاریم پیشــینیان در کت ــام، صــرفاً براســان تع ــه صــنع  ایه ــر بخــواهیع ب اگ

ابتـدا یـ   ،چـه لفظـی و چـه معنـوی ،هاـهامیـاایــ   ةهمـدر کـه گفـ   توانینمبتردازیع، 

تـوان حتـی نمی ؛شـودمعنـی دورتـر پـی بـرد  میرسد، ســتس بـه   مــیکهعی  بـه معنی م

ــ   ــهگف ــاً ک ــاً قطع ــیر و حتم ــ  معن ــی دوم ای ــ  و آن معن ــر،   او  اس ــویی دی   دراز س

تـوان یـ  معنـی را بـر دی ـر مــعانی تـرجی  داد، بلکـه عوامـ  نمی اصـولاً ،فراوان یموارد

ــ در اســ  ممکــ متعــددی  ــ  داشــته باش ــی ن  ــد  در آننمعن ــه حاــور کهــ   وانن  ،د ک

 آشــنا باشــد، یمعــانی متعــدد بیشــتر احــا  هرچــه مخا ــ  نســب  بــ؛ دارد یاساســ ین شــ

ــو  ــد وج ــد ش ـــیشتر  واه ـــزد او ب ــام ن ــ  ) ایه ــفی،  ن ــظ کاش ــر   (664،    6913واع ب

، بــدیع از بلاغــ پیرامــون ایهــام در ( 6931) همــی  اســان اســ  کــه در تعریــم مرتاــایی

                                                           
1. Jerald Katz 

2. Fodor 



 621                        … از ایهام بدیعیر صنع  در معنا دگرگونی بررسی                       سا  پنجاهع 

 

ــرز  ــا  و  ــدون حــد و م ــوتعریــم صــنع  و تلــاش جهــ  شــنا   آن، ب ــان  یاژ ی بی

 واژگانی و آگـاهی م دود نسازد  گردید  تا مخا   را در تن نایر

 ییجــدا نـارگــکاشت ک ةدربـار یعمـوم یتـواف  امـروز  هکـ را  یـواقع  یـا ، ولـرنه 

ایــ   و بــر شــماردنمی آمیــزاغرا  چنــدان دارد، وجــود یمعنــ و صـــورت مـــیان کلاســـی 

ــاور ــااســ  کــه  ب ــود  مطــر  ارســطو روزگــار از ،امــر  ی  هــایرمانتی  ن ــد در و اســ  ب

 ةوســیلبه ،پیچـــید مســیری   ــی  یــ ر از و گیــردمی قــرار نظــرمطمــ    ــرید بــار آلمــان،

ــ ــ جیالرک ــ فرانســه هایسمبلیســ  اب ــانکتس ید» ای ــد وارد 6«س ــ ن  ــرن یادب ــتعیب ق ــن س  زی

ــودمی ــه و ش ــهک ب ــک  و روچ ــدانتمن و رون گرایانش ــجد   ــآمر دی ــع ییایک ــدمی ه  رس

 هـــر بـــرای» کــه هاســ زبان ن ــ  فرانســه هایسمبلیســ  ةگفتــ  یــا  (6911 ولــ ، نــ  )

ــهیاند ــ  ،ش ــ ی ــ ةجمل ــه رمن ص ــود فردب ــتوی،« دارد وج ــ (؛11 ،   6911 )تولس  در یحت

ــزد ــک  ن ــزرون  گرایانش ــطلا  ،نی ــرا Form  اص ــان در هک ــ زب ــیب یفارس ــطلا  ترش  اص

  رساندمی هع را معنی مفهوم ،دهندمی قرار آن معاد  را «صورت»

ــع بلاغــ  در نظرانصــاح  ــلام عل ـــ   ،اس ــ و صـــورت ب ــا را یمعن ــوان ب ــظ عن  و لف

ــی ــدداد  بســ  معن ــم از و ان ــا انی ــه یبعاــ شناســانادبیات  ی ــه یبعاــ لفــظ، ب ــ ب  و یمعن

 اسـ  یسـک  ینخسـتجــاحظ  ،انیمــ  یـا از  اندبخشـید  اصـال  دو هـر بـه  ـرید یعاب

ــ ــا هک ـــنای  ب ـــیشتری ع ــه ب ــا ب ــ   ی ــ  ب  ــ او ؛پردا  ــ را یمعن ــ فی ةمطروح  الطری

ــــه 21 ،   6911 عــــدنان،) دانســــ می ــــوان از ن  ب ــــظ و (ال ی ــــرمهع آن از را لف  ت

 ةجنبـ بـه تنهـا لفـظ یو دگا یـد از دارد،  یتصـر عـدنان دیسـع هکـ گونهآن البته  شمردبرمی

ـــ مـــ دود شــعر یــیآوا ــ هکــبل س ،ین ــا ةجنب ـــ را آن ییمعن ـــر در زین ــردمی ب   (همــان) گی

ــدگا  ــدال اهر» دی ــان عب ــار ای  در «یجرج ــهبه ،ب ــرید ایگون ــ    ــعر ارزش او ؛اس ــه را ش  ب

 جرجـانی،) « عَـمَ اللفظفَـ یعنلمَابـر رتفَـظَ کاإ وَ» :نویســدمی و لفـظ بـه نـه ،دانـدمی یمعن

ــا ؛(13 ،   6141 ــا ای  ب ــه ،ح ــه وی آنچ ــوانب ــ عن ــدمی ینـمع ــا ،شناس ـــعر یمعن  یش

 ،اســتعار  ه،یــناک ماننــد هاییگریصــورت کســوت در الفــا  ثــانوی دلالــ  را  از هکــ اســـ 

ــ  ــام  تمای ــدمی رخو ایه ــا، نمای ــهجایی ت ــوانمی ک ــای» ،را آن ت ــ معن ــنام «یمعن ــ  ) دی  ن

                                                           
1. D.Sanktes 
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 ریتصــو بــه یانتزاعــ امــور اســ   کـممــنیــز  اتیــادب در  (241-244،    6141جرجــانی، 

  دهدمـی دس  ،یزبان هایهستی ینیجانش ای ینیهمنش ةوسیلبه ،انکام  یا و ندیآ در

 تعدد معنا از سویِ لاکان ةنظری .1. 3

 ، ـع پردا ـــنی کــه در ایــ  بخــ  از م الــه بــه آرا و نظریــات او  واهیــیکــی از کســا

ــ ژاک ــاو پزشــ ، م (6316-6346) انـلاک ــه فرانســوی ةبرجســت فیلســو  و روانک  اســ  ک

ــدود  از ــا ح ــ هایس ــتاد ةده ــادیم هش ــه ،یل ــتریب در وی هاینظری ــه ش ــوم هایحیط  عل

ــر و یاجتمــاع ،یانســان ــه   اندداشــته مســتمر ینفــوک یهن ــد جــزب ــدر زی مون روانکــاو  فروی

ــات م (،6111-6393) ــه از او نظری ــون پردازانینظری ــود چ ــوی کل ــترونر ل ــنانقوم اس  ش

 یاکوبســـ ر رومـــان و (م 6369-6111) شـــنانزبان دوسوســـور فردینانـــد ،(م 6341-2443)

وی ایـ  اســ   دربـارةقابـ  ککـر  ةنکتــدی ـر   پـکیردمی تـأثیر (م 6312-6131) شـنانزبان

 بسـیاری از بایـد ،او کارهـای ةمطالعـ بـرای و اسـ  مشـهور فهمیسـخ  بـهکلـام   کـه او

  داش  ا لا  وی، هایزمینهپی  و هاتئوری

ــراـهمــوار   ــود را در حــکــان ال ــه فرو یا  تلــاش ب ــبازگشــ  ب ــد ی ــدیم   پــس از دی

ــا  ــرا هاس ــاش ب ــه یا یتل ــ یآسنک ــ یشناس ــارچو   یروان ــهدر چ ــک یهانمون و  یپزش

ــه ــابع عنوانب ــس یزاز  یت ــرار گ یشناس ــق ــان ای ــرد، لک ــی ــه ی  فرر ــرد ک ــر  ک ه را مط

از  یسـ ، بلکـه ناشـیوجـود انسـان ن یسـتیاز عملکـرد ز یناشـ ،انسـان یروان یشناس یآس

 و هااســطور  از را دیــفرو یشــنا تروان ةیــنظر ةیــپاه، ی  فررــیــزبــان اســ   او براســان ا

ــتعار  ــه ،هااس ــنظر ینوعب ــان ةی ــد یزب ــردیتب ــع،  ؛  ک ــدر واق ــل ةنکت ــا یاص ــ ی  ،  بازگش

  (6319، 6)کلمن  در نظر و عم  بود یسا تار اصل عنوانبهقراردادن زبان 

 چــون شناســانیزبان آثــار از ثرشــدنمتأ بــا توانســ  کــه بــود  یــا لکــان ةعمــد دســتاورد

ــیفرد ــور دو دنان ــ  و سوس ــ ی روم ــا  ،اکوبس ــد را نا ودآگ ــ مانن ــانر  ی ــا تار زب  ،افتهیس

 میـتعر زبـان ةم ـدود در را  یـواقع او کـه عیریکـبتـ دیـبا ،لکـان فهـع یرابـ  کنـد یمعرف

 مــا ، یبنــابرا ؛گیــردمی شــک  یزبــان ییفاــا در زیــن یانســان روابــ  اســ  معت ــد و کنــدمی

                                                           
1. Clement 
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کــه پــی  ازیــ  بیــان شــد،  گونــههمان  عیــدار قــرار زبــان ســا تارمند ةم ــدود در کاتــاً زیــن

ــاز یرهایتفســ ،یو ةعمــد دســتاورد ــفرو از او ةت  6گراســا   شناســیزبان چــارچو  در دی

  (   61،    6333، 2)سمتسون بود شد  داد  بس  ،ستعیب قرن نخس  ةنیم در که بود

 اسـ  معت ـد ،یلیدلـابـهبنـا  او بلکـه ،نـدارد وجـود یمعنـ کـه سـ ین بـاور  یا بر لاکان

 یبــرا تلــاش کــه باشــد داشــته وجــود اســ  ممکــ  دا   یــ یبــرا مــدلو  یادیــز تعــداد

 آن بـه کمتـر ،عیباشـ یمعنـ دنبـا  بـه شـتریب چـه هـر و نمایـدمی هـود یب ،یمعنـ بـه دنیرس

 بـاور معنـا یادیـز و تعـدد بـه بلکـه ،سـ ین معت ـد معنـا وجود عدم به انـلاک پس؛ رسیعمی

 ،مـت  بـه نفـوک یبـرا را گرانت لیـ  تلـاش  صـو به و باشـد کننـد گیج تواندمی که دارد

 منظــور از متفــاوت شــنوند  کدر ،مواقــع یبعاــ دراو معت ــد اســ  کــه   بکشــد چــال  بــه

 و یزبــان ارتبا ــات در کــه اســ  هــاییتفاهع ســو  یبــرا یلــیدل  یــا و اســ  نــد یگو کلــام

ــام ــ یکل ــدگانیگو  یب ــ ن ــدمی  یپ ــه ؛آی ــ در ،علاو ب ــ یبر  ــود ،واردـم ــندگانینو    از س

 کننــد انیــب ی ــرید  یــ ربــه را ودـ ــ منظــور تــا گیرنــدمی کمــ  یادبــ عیصــنا یتعــداد

   ( 621،    6319کلمن ، )

ــان ،لاکــان کــاویرروان در ــا را مهمــی ن ــ  زب ــدمی ایف  نمــادی  نظــع اصــلی  جــز و کن

 ةاجــاز کــه اســ  مهمــی عــدبُ بلکــه ،نیســ  ارتبــا  ةلیوســ صــرفاً زبــان  شــودمی م ســو 

ــوژ  ورود ــه س ــزنج ب ــ  ةری ـــی را دلال ـــظع در  بخشدم ــادی  ن ــا ،نم ــا م ــان ب ــ ب  زب  ص

 نمـادی ، نظـع بـه ورود بـا  کنـدمی صـ ب  مـا  ریـ  از کـه اسـ  زبان  یا بلکه ،کنیعنمی

ــه ســوژ  ــدرب ــاملی تصــویر جیت ــی دســ به  ــود از ک ــ  و آوردم ــردی هوی  را  ـــوی  ف

ـــی ــا؛ سازدم ــورد در ام ــاربرد م ــادی  نظــع ک ــا   و نم ــا ارتب ــه پارادوکســی ،ســوژ  ب  نهفت

 م ــدود را آن ،دی ــر  ــر  از و بخشــدمی فــردی هویــ  ســوژ  بــه  رفــی از زبــان  اســ 

 ةریـزنج در دا  یـ  بـه و دهـدیمـ دسـ  از را واقعیـ  بـه دسترسـی کـه آنـجا تا سازدمی

 بـر همیشـه کـه اسـ  دا  همـان ،«مـ » نمـادی ر رـمیر ،لاکـان نظر به  شودمی تبدی  دلال 

                                                           
1. Structural linguistics 

2. Sampson 
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، 6)دیــ  گویــدمی ســخ  او  ریــ  از و ســازدمی را او زبــان چــون ،دارد ت ــدم ح ی ــی«مــ ر»

2449    ،31 ) 

 ایهام، رفتار هنجارفرازِ طرز بیان .۲. 3

مب ــ  دی ــری کــه در ایــ  بخــ  بایــد بــه آن پردا تــه شــود، نــو  رفتــار شــاعران و 

ــا  ــندگان ب ــنویس ــاعران در  ةم ول ــ   ش ــان اس ــزب ــاوت و  ةمواجه ــای متف ــان، رفتاره ــا زب ب

ــی را  ــی ر رومختلف ــ یپ ــدیگیم ــار، رن ــار هنج ــان رفت ــی براس ــان  بر  ــی   کلامش را پ

و بر ــی نیــز ســودای برترشــدن در  گردنــدیمــهنجــارگریز و فراهنجــار  یاعــد ، برنــدیمــ

رفتــاری هنجارفرازانــه بــا زبــان،  ةویشــو رفتــاری هنجــارفراز دارنــد  نــو   پروراننــدیمــســر 

بـه ایـ   یابیدسـتابـزار  تـری مهعایهـام، یکـی از  ةم ولـنیازمند اسبا  و وسـایلی اسـ  کـه 

ــ ــام  ةویش ــ   ایه ــاری اس ــهرفت ــتردگی  دلی ب ــگس ــظ و م یهاو یش ــان لف ــا ی می ــا، ارتب عن

ــرای  ــادی ب ــدانیر زی ــع می ــاز ورد و توس ــدگانیکارگبهب ــراهع  رن ــنع  ف ــ  ص ــای   آوردیم

  یشــراتـــوجه بـــه  و بــا مختلــم یهــادور  درکــه پــی  ازیــ  نیــز بیــان شــد،  گونــههمان

ــر دور ، در حــاکع ــ   ه ــه ای ــاوت نســب  ب ــدگا  متف ــئلهدو دی ــری ، مس ــو  و برت ــی تف یعن

ــو  2صــورت ــا یمعن ــوا ی ــی و  9م ت ــر ادب ــ  اث ــدر  ل ــ  یهمچن ــته  ،آن یبررس وجــود داش

 اتیــادبشود و مـــت  مـــی  ــودر بــه م ــدودهای ادبــی بررســی ،در دیــدگا  نخســ  اســ  

  رفــداران  یمشــهورتر گیــرد زبـــانی مـــورد بررســی قــرار می صـــرفاً مســئلةیــ   عنوانبـه

ــ  رویکــرد ــروان مکتــ  فرمالیســع ،ای ــی را»کــه  هســتند 1پی ــر ادب ــرم( شــک  اث م ــ   )ف

 «تکیـه بایـد بـر فـرم باشـد نــه مــ توا در بررسـی اثـر ادبـی، کـه بودنددانستند و معت د می

 یخیتــار  یشــرا ازت لیــ  مــت  جــدا  هــاآنهــد   ،در واقـــع(  611 ،   6919)شمیســا، 

 ینظرانصــاح و  داشــ  قــرارمــت   ةحــوزعــواملی بـــود کــه در  ــار  از  ةهمــو رهــا از 

ــون ــکی چ ــی 1شکولوفس ــنان یک ــخ از سرش ــعتری  س ــب  فرمالیس ــه ، گویان جن هرگون

                                                           
1. Dean 

2. Form 

3. Content 

4. Formalism 

5. Shlovsky 
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ــاعی ــ  اجتم ــاریخیرتأوی ــری را  ت ــر هن ــردمی رداث ــ  ) ک ــدی،  ن ــددر (  6912احم  ـدگا ی

بـرای ایـ   ؛گیـردمنظـور رسـیدن بـه کهنیـ  مثلـم اثـر صـورت میبـررسی مــت  بـه ،دوم

ـــنت دان، از دســـته ــه م ــت » اصــطلا ب ــه «چــه گف ــت » مهــع اســ  ن ــه گف ــه  !«چ ون از جمل

گریزناپــکیر  یادبــاز آثــار  را تعهــد کــهداران ایــ  دیدگا ،کســانی هســتند مشــهورتری   ــر 

ــان میمی ــ  می ــد و در ای ــه دانن ــوان ب ــپت ــ  روانی ــ  مارکسیس ــ  و -مکت ــ  ژانلنینیس  پ

ــارت ــند  و  ،6رس ــرد  فرانســوی لســو یفنویس ــار  ک ــه اش ــانب ــر آن ـــنر  ،نظ ــه ه ــت  ب ن ریس

   بیهود  اس   و عب  یکار ،هنر عـنوانبـه

، زیــرا بــرای آنــان نیــز گــرا دانســ تــوان اهــ  تصــو  را معنیدر ادبیــات ایــران نیــز می

تـوان بـه دیـدگا  ادبـی می ،ماـا  عنوانبـه؛ اســ  مهـعسخ  از چـه چیـز بـه میـان آوردن، 

کــسانی هسـتند  نیـز  یبــدر ایــ   و همچنی  مولـوی بلخـی اشـار  کـرد ابوالخیر ابوسعید 

انـد و بررسـی آثـار ادبـی پردا ته  یـت   ةویشـ عنوانبـهلفـظ و معنـی  زمانهع ةطالعمکه به 

ت  یــ  و بررســی  ةویشــ عنوانبــهاز  ــرفی  صــورت و معنــی  کــدامچیهو قائــ  بــه مزیــ  

عملــی انتزاعــی  ،جداگانــه  وربــه را هــاآن ازکــدام  آثــار ادبــی نیســتند و در نظرگــرفت  هــر

ــته ــور   اند دانس ــا ج ــ ،2لوک ــا تی ـمیخ ــدم  و 9ائی  ب ـــی  گل ــد  ،1لوس ــانمنت  ــاریروم  تب

ــوی ــانی، فرانس ــه کس ــه  از جمل ــتند ک ــهس ــوانیم ــه ت ـــشهور  عنوانب ـــمایندگان م ــان  ـ ی

 رویکرد نام برد 

زبـان بایـد بـه ایـ  نکتـه  ةم ولـرفتـاری شـاعران و نویسـندگان بـا  ةویشـب    ةادامدر 

  و در ی ـــو یادبــ یاز زنــدگ یم طعــز در یــشـــاعران بــزر  ن ةهـــماکعــان داشــ  کــه 

 یهنجــار و حتــ رفتـار بـــه ، ور نـــا ودآگا بـه ،آزمـــون و  طــا ةگــردنعـــبور از  ةمــرحل

سـ  دانـ  ک  بـا یـدر نها یانـد، ولـبود  مبتلـارفتـار فروهنجـار بـا زبـان  ،موارد یادر پار 

ـــ ـــیو ب ــه یو رســـ ین  ادب ــدن ب ــاد در  ةقل ــان، ا ةحــوزاجته ــزب ــز   ی ســـر  ـ پشــ را من

 اند د یدر زبان رس ی  و نوآوریگـکاشته و بـه سـر مـنز   لاق

                                                           
1. J.P.Sartr 

2. Georges Lucacs 

3. Mikhail Bakhtine   

4. Lucien Goldmann 
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 یادبــ ةیــنظر یــ اســان  ه بـرکــشــود یم ا لــا  یرفتــاربـه  ،رفتـار فراهنجــار بــا زبــان

ه و یدوسـو یارابــطهبـا زبــان،  شـاعر ةرابطـ، یرفتـار ةگونـ  یـادر  و اسـ  اسـتوارجامع 

شــود  یم یادبــ زبــان یهنجارهــاامــ  کو ت ی  رابطــه باعــ  تعــالیــه اکــاســ   یچنــدوجه

؛ زبـان بـامت ابـ  شـاعر  ةرابطـ  6: ر اسـتوار اسـ یـبر سـه اصـ  زرفتاری با زبان،  ةگونای  

ــ لاق  2 ــوآور  ی ــارفراز  9 ؛یو ن ــ یهنج ــر  یمبتن ـــانندگ»ب « یشنا تییبـــایز»و « یرس

 ( 11،    6911)اسماعیلی، 

ـــجا ــه اکــ ییاز آن ـــتار ةویشــ  ی ــر ،یرف ــوآور  یــ لاق ب ــرماســتوار اســ ،  یو ن و  عیت

دارد،  یات نهــاد زبــان را در پــید حـــیـ  و تجدینــوزا ،یزبــان ةفرســود یهــاباف  یبازسـاز

در واقـع،   شـودیمــ فراشـعر بـه شـعر  یه باعـ  تبـدکـاسـ   یفرآیند« یهنجارفراز» رایز

ــار ـــان رفت ــا زب ــه ب ـــر ،هنجارفرازان ــ ب ــتوار اســ   ا ةدرون ــان اس ــزب ــار من صــر ی ــه   رفت ب

ــاعران ــ   یش ــاس ــاو ه ک ــه  برعل ــرا  و احا  ــراش ــادب ب ــال اتی ــ ةهزارس ــو ادب یپارس ات ی

ــن جهــانات یــمعاصــر، از ادب ــهو  دارنــد یکــامل شــنا   زی از دانــ ،  یبر ــوردار واســطةب

، شـاعر یرفتـار ةویشـ  یـا در انـد ه زد کیـت ی، بـر مسـند اجتهـاد ادبـیرت ادبین  و بـصیب

بــا  یجــد ی  عـــرصه، زبــان را بــه چالشــیــ  در ایو اجـــتهاد  ـــو رتیبصــ بــه اتکــابــا 

 ییپاســـخ و ییتوانـا بتوانـده زبـان کــآن  یشـاند و بـراکی  مـیعصـر  ــو یادبـ یازهـاین

 پردازد یزبان م یبنا یو مرم  و بازساز هایکاست رفعند، به کدا یازها را پی  نـیبـه ا

 یسـازبرجستهنـام فرآینـدی بـهبـرای زبـان ادبـی کـه آن را م صـو   یبنددسـتهدر ی  

ا یـــ ییافزاقــــاعد   6: ر اســــ یپـــکانک  امیاز ســــه  ــــر یســـازبرجسته»؛ دانـــدیمـــ

  یه باعـ  تبـدکـ یزیهنجـارگر  2؛ شـودیبــه نظـع م ناـر  یتبـده باعـ  کـ یسازوسـتهیپ

 شـودی  شـعر بــه فــراشعر میه باعـ  تبـدکـ یهنجـارفراز  9 ؛شـودینظع و نار به شـعر م

ـــگراصـــورت  (6111 ،   6911انوشـــه، ) ـــدان رون، ی ـــازبرجسته فرآین ـــا از  یس را تنه

  یــه از  رکحـــا  آنـــ ؛داننــدیر میپــکانکام یزیو هنجــارگر ییافزاقاعــد  ةویشــ  دو یــ ر

ـــ یهنجــارفراز ـــالیم ـــه ع ـــرتب  یتریتوان ب ـــرجسته ةم ــان دســ   یسازب ـــ یدر زب  و اف

ــ   ــا ای ــ جای  ــاســ   یاو یش ــک ــد یه   ــه فراشــعر تب اســماعیلی، ) شــودی  میآن شــعر ب

6911   ، 11)  
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شـــود، یم عیترمزبـــان ةفرســود یهـــاباف ه کـــنیا برعلــاو  ،یهنجـــارفراز فرآینــددر 

ــ  یشــعر ةجــوهر ــه ی ــر ب ــهصــورت صددرصــد اث ــفعل ب ــآیم در  ی ــدر نها ؛دی ــ  ای   ی

ــ نکت ـــاع   ی ــتجدب ــح دی ــی ــان ادب ــم لا  و یم یات زب ــان را از ار ــاد زب ــود و نه ش

واسـطة اهنجـار بـا زبـان اعت ـاد دارنـد، بهفر رفتـاره بـه کـ یشاعران دهد ینجات م یفرسودگ

ــآن ــ ه در ک ــرار گرفته ی ــان ق ــا زب ــ  ب ـــاب  و مت اب ـــعام  م ــد، ت ــم ان ـــهر  ر  از یریگب

قــواعد  ا اصــل  یـ ر  نهـاد زبـان از یرایـزبــان، در مـوارد رـرورت بـه پ یهـاییتـوانا

ــپردازنــد و در نهایم یادبــ یهــاقال  یو مرمــ  و بازســاز یدســتور ــوزای   نهــاد ی  در ن

ــان،  ـــ شزب ـــزر  ین ــر عهــد  م را ب ــد  یگیب ــی رن ـــا  ةویشـــدر  همچن ـــتار فراهنجــار ب رف

 ازد یــید دســ  مــیــجد یبات ادبـــکیلمــات و تـــرکن  یآفــر بــه شــاعر کــهزبـــان اســـ  

ــند  ــدر ا نویس ــ  ی ــار ةویش ــه  یرفت ــادب ــکن  نب ــارگر، یهنجارش ــت یزیهنج  یزیو هنجارس

 اس   یمـوجود ادب یبه هنجارها دنیبخشتکام  ةشیانده در کس ، بـلینـ

 ایهام، سطح فرا اطلاعِ دلالت لفظ بر معنا .3. 3

 «یسادوســک یهــانظام ةان ــار» ةیــنظرمــورد بررســی در پــژوه  حارــر،  ةیــنظردی ــر 

  اســ  یشناســـنشانه در یزبــان ةنشــان  ــا یجا بــا ارتـــبا  در کــه یاهیــنظر؛ اســ 

 در را معنــــی (2449 ،2446 ،6333)  ـــــود م ـــــالات از یامجموعــــه در 6سادوســــکی

ــا  ــا ارتب ـــان یهـــانشانه یشناســرد  ب ــ و یزب ـــدا او  کــرد مطــر  یادب ــ را نظــام ابـت   یچن

  یبــ یدرونـ ارتبـا  بـر دیـتأک بـا ،مـرتب  هـع بـه عناصـر از یامجموعـه» :کنـدیم میتعر

ــنظر در(  213،    2446،  سادوســکی) «عناصــر ــانظام ةی ــ   ،ه ــانظامای ــ ر از ه ــاد   ی  تب

 ریتـأث  یـد  یهـانظام ةهمـ بـر تعامـ   یـا و کــنندیمــ برقـرار تعام  یانـرژ و ـاتا لاع

 یشناســنشانه ،یسادوســک دگا یــد از  کنــدیمــ جــادیا رییــتغ هــاآن ســا تار در و گــکاردیمــ

 نـــظام  اســ  1ا لــا  فــرا و 9ا لــا  راـیــپ ،2ا لــا  ســط  ســه یدارا کــه اســ  نظــام  یــ

ــ تعامــ  یو  اســ  تعامــ  در  ــرید یهــانظام بـــا یشناســنـــشانه  راتیــیتغ و هـــانظام  یب
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4. Metainformation 
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 ورتصــ ر کنتــ یانزمــ ؛کنــدیمــ میتوصــ ،کنتــر  ةاســتعار از اســتفاد  بــا را آن از اص ـحــ

  یبـ تفـاوت بـر منطبـ  ،«الـم» نــظام در یکیزیفــ یهــا یورع  یبـ تفـاوت که ردیگیم

ـــا یورع ــیزیف یه ــام در یک ــد « » نظ ــط  در  باش ــا  س ــاوت ،ا ل ــ تف ــاعلام   یب  در ه

ــع ـــ  یور ـــام دو یکیزیف ــا  ،نـظ ــ را ا ل ــازدیم ــطبه و س ــچ ،آن ةواس ـــاوت یـزی  از متف

  اسـ  سـکوت ایـ  ــرید یآوا از مــتفاوت کـــه گفتــار یآوا ماــ  اســ ؛  ــرید ـزیچ

 یرگریتفســ آنکــه از  یپــ هــاعلام  و اســـ  یشـــنا تنشـانه یپـــ ســـط  ســـط ، ـ یــا

  (   213-211،    2446،  سادوسکی) دارنـد وجـود کند، ریتفس و ییشناسا را هاآن

ــط  ــپ س ــا  رای ــط  ،ا ل ــ  یس ــه اس ــان ،آن در ک ــ  امک ــا درک و دلال ــا  یمعن  ا ل

ـــود ــط  در ؛دارد وج ــپ س ــا  رای ــاعلام  ،ا ل ــا ه ــا  ب ــدیپ ا ل ــهی ون ــا و افت ـــداع آن ب  یت

 (یی)مــ توا یاللفظت ـ  و عیمسـت  یمعنـا ا لـا  رایـپ ،تــرسـاد  ـانیـببــه ـای شـوندیمـ

  یتبــد نشــانه بــه را علامــ  ،ا لــا  رایــپ حاــور  شــودیمــ یتــداع هــاعلام  بــا کــه اســ 

 در  یــا و معناســ  انت ــا  و دلالـــ  امکــان ،ا لــا  درک از ســخ  نجــایا در رایــز ؛کنــدیمــ

 معنـا  باشـد داشـته ودوجـ اتا لاعـ پـردازش بـه قـادر ،یرگریتفسـ که اس  ممک  یصورت

  :شـود منت   مصدا  و نشانه  یب گوناگونی یهاو یش به تواندیمنیز 

 یارابطـــه  یـــ ر از معنـــا انت ـــا  ،یتعجبـــ اصـــوات ماـــ  یعـــا ف یهــــانشـانه در

ــبنعاررـه ــ 6ـادی ـــدگـوا  ـای ـــ  من ـــاهینـما در ؛اس ــه ییه ــاً ک ــح مال  رد یرو از را وانی

ــا ــا  یپ ــ ییشناس ــیم ــا ،عیکن ـــه ـ ی ـــ رابط ـــر یمبتن ـــاورت ب ــ  مج ــانه در و اس  یهانش

 معنـا ،اسـ  مصـدا  و نشـانه  یبـ یصـور شـباه  آن اسـان کـه ،آواهانــامماـ   یلیشما

ـــان ـــط براس ــیق ةراب ــیتع یاس ــ  ی ــودیم ــاًینها و ش ـــورد در ت ـــانشـانه م ـــواه یه  یدلبخ

، 2449،  سادوســکی  )اســ  یقــرارداد یارابطــه ،ییمعنــا ةرابطــ  یــا ،هــاواژ  چــون زبـــان

   291) 

ــک  ــچیپ ش ـــ  از یترد ی ــن دلال ـــود ـزی ـــه دارد وج ـــ ،آن در ک ـــ ةرابط ـــانه  یب  و نش

 ةم ولـنـام دارد کـه  ا لـا  فـرا سـط  ،دلالـ  سـط   یـا ؛اسـ  تــرعیرمست یغـ ،مـصـدا 

 یواژگـان یمعنـا ،ا لـا  فــرا ســط  در  گنجـدیمـ یبنددسـتهایهام، در ایـ  صنع  بدیعیر 

                                                           
1. Symptomatic 
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ــانه  یصــر و ــه نش ــت یغ صــورت ب ــا عیرمس ــا ب ــداع یرــمن یمعن ــ یت ــودیم ــا و ش  از معن

 ،ســـط   یــا در  اســـ  مســت   و دارد یادیــز ةفاصــل ،نشــانه  ــود یحتـــ ـایــ صـــورت

 و ا لـا  رایـپ  یبـ زیتــما  شــودیمـ  یتبـد یسوسـور یمعنــا در نمـاد بـه نشانه از ا لا 

 جـادیا زیتمـا ،زبـان یادبـ و یرادبـیغ کــاربرد  یبــ کنــدیمــ کمــ  مــا بــه ا لـا  فـرا

 یانســان و یوانیــح ارتبا ـــات ةهمــ یربنــایز ا لــا  رایــپ کـــه گـــف  دیــبا  یهمچنــ  عیکنــ

ــ  ــا ،اس ــرا ام ــا  ف ــپد ،ا ل ـــا  یاد ی ــان   ــابع و انس ــ ت ــاه و یاریهوش ــ  یآگ  اوس

 ( 293-291،    2449،  سادوسکی)

ــه واکـــن  و مـــعنا رکد ــا و شـــودیمـــ ممکــ  ا لــا  فــرا  یــ ر از ،هــاعلام  ب  ـ ی

ـــا ــا ت در ،ییتوان ــانظام ـاری ــ یه ــ  یرگریتفس ــه اس ـــجهز ک ـــه م ـــدرت ب ــردازش ق  پ

 در و شـــوندیمــ یشــنا تنشانه یهانشــانه ،یکــیزیف یهــاعلام  ،ســط   یــا در  اتنــدا لاع

ـــداع آن ـــن یت ــ یکه ـــانه و صــورت  یب ـــ نش ـــدیم ــدگوا  توان ــ ،من ــر یمبتن ــاورت ب  ،مج

 داشــته وجــود توانــدیمــ صـــورت دو بــــه ـزیــنـ ا لــا  فــــرا  باشــد یقــرارداد ایــ یاســیق

 مملــو کـه یینمادهـا  یـ ر از یرونیبــ یایاشــ بـه عیرمسـت یغ ارجـا  صورتبه هع باشد:

 عیوقـــا و ایاشـــ تـــصور یبــرا یامکــان صــورتبه هــع و هســتند یرــمن یمعنــا از

 بـر یسادوسـک  ابـدییم یتجلـ اتیـادب و هنـر ،مـکه  در کـه نمادهـا قالـ  در رموجـودیغ

  یادنمـ و د یـچیپ یدلـالت یهاصـورت بـا یهنـر و یادبـ یهــاگـفتمـان ،کـــلارک  ـلا 

ــ را ــ و مور ــ وردم ـــنشانه ةمطالع ـــ یشناس ــدیم ــله و دان ــانه از یمراتبسلس ــهرا  هانش  ارائ

ــ ــه دهــدیم ــد ک ــرار  یب ـــدگـوا  ةنشـــان ،علامـــ  اســ : ق ـــا ف مـن ــنما (،ی)ع  ةنشــان ،هی

ــما ــان ،یلیش ــرارداد ةنش ــاد و یق ــکی) نم ــارات ( 216-291،    2449،  سادوس ــان عب  یزب

 نـو  هـر در و باشـد یزبـان نظـام در نشـانه انـوا   یـا از دامکـ رهـ بــه متعلـ  تواندیمنیز 

  اس  یشناسنشانه مورو  ،آن

 گسـترد  اریبســ یاحــوز و  ـردیـگیمــدلالــ  را در بـــر  قلمــرو تمـام یشناسنشانه

را  یشناســـنشانه ،یع ســــوسوریاپـــاراد متـــأثر از (( 13-11،    6311) 6رویـــدارد  گ

 یهـانظام، هـارمزگان، هازبــان رینــظ یانــشانه یهـانظام ةمطالعــبــه  کــه دانـدیم یعلم

                                                           
1. Guiraud 
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ــامت ــغو  یعل ــ ر ی ـــردازدیم ـــان اپ ـــر اس ــ  ب ـــ  تعری ــ ،می ــان بخش ــنشانهاز  یزب  یشناس

 یشناسـنشانهکـه  کنـدیمـادعــا  یشناســنشـانه ةمطالعــ مـورد ةحــوز مــورددر او اس   

ــع ـــاس نشانه عل ـــا ه ـــمد یو ب ــ  و  ةه ــدان ــانســان را در برگ ةتجرب ــرارد، ی ــچهمــه زی ز ی

مـــرز  تـوانیمـ  اسـ  کــه چ ونـه یـرو ایـگ ةدغدغـقلمرو گسـترد ،   یا درنشانه اس   

در مـورد او  ؟کدامنـد هانشـانه انـوا مشـخ  کـرد کـه و  کـرد  یـیتعـان انوا  دلال  را یمـ

، معت ــد اســـ  کـــه از ســازندیمــرا  فرآینــد  یــا کـــه یعناصــر ، یــماهو  دلالــ  فرآینــد

معنــا  ،هــاآنع و در یــدار یآشـــکار و اجتمــاع ةشـــدـ یتاب یهـــارمزگـان ســـوـ ی

ـان مشـــارکان در گفتمــان اســ  یـم یصــور قــرارداد ،آن یاســ  کـه مبنــا یامـــیم صـو  پ

 ،هــاآنـع و در یــدار ی یو تلـــو یفـــرد یکیو هرمنــوت یهنــر یهــانظام ، ــرید یو از ســو

ــا  ــایاســ  کــه تفســ یریتفســ ةجــینتمعن ــر مبن ــو یهــانظام یرگر ب ـــه یریتفســ ی ریتل آن  ب

نشــانه را  ینــو  و معنــا ،رویــرهاســ   از نظــر گ ید و بنــد هــر قــراردادیــو از ق رســـدیمـــ

بـه سـه  اودر ایـ  بـا ، و  کنـدیمـ  یـیتع ،رفتـه اسـ  کاربـهکه نشانه در آن  ییهارمزگـان

و  2یشـــنا تییبـــایز یهـــارمزگان، 6یمـنط ــــ یهـــارمزگان: کنـــدیمـــرمزگـــان اشـــار  

 (   31-14،    6311و،گیر) 9یاجتماع یهارمزگان

نظـر م الـه یعنـی صـنع  ایهـام در  مـورد ةم ولـکه بیشـتر بـا  یشنا تییبایز یهارمزگان

انســان در مواجهـه  یو کــاملاً کهنــ یدرونــ یاحساســ ةتجربـــان یـب یبـراارتبا  اس ، 

 یریتصــو ،یشــنا تییبــایز یهــانشـانه ،رو یـاو از  شـودیمـگرفتـه  کاربــه  یـواقع با

ـــاز واقع ـــتند  ی ــــ  هس ـــب ةویش ـــر و ادب دران ی ـــهن ـــ ،اتی ــــر  یمبتن ــــارمزگـانب  یه

ـــایز ــهیحــالدر  ؛اســـ  یشـــنا تییب ــ ،  ةن طــدر  ک ــ یهانشــانهم اب و  یدلبخــواه یمنط 

اسـ  و  1یبـر هماننـد یو مبتنـ یلیشــما یانشـانه ،یشـنا تییبـایز ةنشـان  اسـ  یقرارداد

ــه ــما دلی ب ــودن یلیش ـــه  ،ب ــب  ب ـــشانهنس ــ یهان ـــراردادیمنط  ــر ق ــاع ی، کمت  یو اجتم

                                                           
1. Logical codes 

2. Aesthetic codes 

3. Social codes 

4. Analogical 



 691                        … از ایهام بدیعیر صنع  در معنا دگرگونی بررسی                       سا  پنجاهع 

 

ات یــــدر هنــــر و ادب هانشــــانه، یکلــــ  وربــــه  (649-33،    6311گیــــرو،) اســــ 

 ع  هستند  یانسان با  ب ةمـواجهاز  یالیا  ـی یواقع یبود  و بازنمود یرقـراردادیغ

ــد ــری ــگ یدگا  نظ ــورد ی ـــناسنشانهرو در م ـــم یش ـــأثیع ـــور ت ـــه یر پکی اً از سـوس رفت

اســ  کــه  ینظـام دلـالت نـو  هـر رویـاز نظـر گ یشناسـنشانه ةمطالعاسـ   مورـو  مورد 

را  ییمـعنـــا آن ةلیوسـبهتـا  رنــدیگیمـ  و جامعـه از آن بهـر  یدر رابطـه بــا م ـــ هاانسـان

ـــد و نظـــام  ـــان یانشـــانهمـنت ـــ  کـنن ــا  یاز رمزگــان منط ــ یارمجموعــهیز صـــرفاً ،زب ب

ـرو، نــــشانه در مــــت  یــــدگا  گـیـــاز د ،ـ یـــا بــــرعـلاو  ؛اســـ  یارجـــاع یکـــارکرد

کــــه  یریتفســ در هــارمزگاندا کنــد و یــپ یمتفــاوت یمعــان توانــدیمــ مختلــم یهــارمزگان

 دارند  کنند  ییتع ی، ن شدهدیم هانشانهرگر از یتـفس

ــان ةنشــاندر ح ی ــ ،  ــا  یهــا یموقعآن   ــا  یزب رگر یتفســه در آن کــ  اســ یارتب

ــان ــ یانس ــاربرد  ؛ود داردوج ــانک ــان ةنش ــ ،یزب ــاته وج ــز یم ــان رگریتفس ــانیغو  یانس  یرانس

ــ ــ   اس ــ ةنشـــاناربرد ک ــم پمطو  ســدر  یانزب ــاربرد  یدگیــچیختل و  یاللفظت ــ )ک

مربـو   هاهیـنظر  یـ  ایبـ یتفـاوت اساسـ گرفتـه شـد  اسـ   فر  یپ ،(یاللفظرت  یغ

 هاهیـنظر  یـ ـر، ایان دیـبـه ب؛ نشـانه باشـد توانـدیمـ یایزبـانواحـد  چـه کـه اس   یبه ا

ــخ ــاوت پاس ــه ا یمتف ــب ــ   ی ــ پرس ــدیم ــ دهن ــآه ک ــا ی ـــانواح ــدر  ید زب ــاربرد س ط  ک

 ط ؟ سر دو ها در ی، یاللفظـرت  یغط  سا در ی، اس  نشانه یاللفظتـ  

کــلارک بایـد بیـان داشـ  کـه  هانشـانه دلالـ ر ةم ولـ دربـارةنهـایی  یبنـدجمعدر ی  

ــد 6311) ـــان( واح ـــورت را یزب ــاربرد  یدر ص ــه ک ــ ک ــانه  یاللفظت  ـــاشد، نش ـــته ب داش

 یشــنا تییبــایزو  یادبــ یهاهیــنظرآن را مورــو   ،صــورت یا ـریــغو در  دانــدیمــ

 ةمنزلـبـه  یواحــد زبــان کـهیصـورت در(، 2449) ی ــر، سادوســکید ی  از ســودانـدیمـ

مـــطر  باشــد، آن را  یزیچـــ بـــر دلالـــ  بـــدونگـــفتار  یچــون آوا یکــیزیف یتیموجــود

 کاربـهانت ـا  ا لـا  و معنـا  در دلالـ  ةواسـطبـه یکـه واحـد زبـان ی، اما زماندانـدینمنشانه 

ــ ـــاربرد رودیم ـــه در ک ــ ، چ ــه، یاللفظت  ــاربرد  چ ـــظرت  یغدر ک ـــ ،یاللف ـــواندیم  ت

ـــورو   ـــشانهم ـــ یشناسن ــد  گ ـــ6311رو )یباش ــز دی( ن ــب یدگاهی ــهه یش ــک ب ــر یسادوس  ب

آن  یاللفظت ــ  ریــو غ یاللفظت ــ  یکاربردهــا ةهمــرا در  یواحــد زبــان یو ؛نـــدیگزیمــ
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